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БЮЛЕТИН № 3/ноември 2009 г. 

ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2009. 

ДВ. бр. 80 от 9 Октомври 2009г. 

 Приета е Наредба за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания 

 Приета е Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни; 

 Приета е Наредба за водене на електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения; 

ДВ, бр. 81 от 13 Октомври 2009 г. 

 Приета е Наредба за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване; 

ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност 

 Приет е Закон за изменение на Търговския закон 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

Минималният капитал за регистрация на ООД e 2 лв.  

С направените изменения в Търговския закон минималният размер 

на капитала за регистрация на ООД става 2 лева, като делът на 

съдружник не може да бъде по-малък от 1 лев.  

Решение № 4 от 30.01.1995 г., V г. о.  
В производството по чл. 74 ТЗ за отмяна на решение на общо 

събрание на съдружниците в ООД за изключване на съдружник, 

съдът проверява само дали процедурата по свикването и 

провеждането на събранието противоречи на повелителни 

разпоредби на закона или на учредителния договор /устава/ на 

дружеството, но не и целесъобразността на взетото решение. 

Решение № 198 от 10.01.2005 г. на ВАС по адм. д. № 2420/2004 г 
Не може да се приеме за трудова злополука увреждането на 

здравето, което е настъпило при отиване или връщане от мястото, 

където осигуреният се храни през работния ден, но извън 

определеното време за почивка за хранене 

 

 от 1 ноември до 1 март догодина МПС задължително трябва се движат с включени светлини за движение 

през деня или с къси светлини; 

 до 10 ноември – внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода - чл. 65, ал. 10 на Закона за данъците 

върху доходите на физическите лица; 

 до 10 ноември – внасяне на здравноосигурителни вноски - чл. 40, ал. 1, т. 2 на Закона за здравното 

осигуряване; 

 до 15 ноември - внасяне на авансов данък - чл. 51, ал. 1 на Закона за облагане доходите на физическите лица; 

 до 10 ноември внасяне на осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица чл. 7, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 на 

Кодекс за социално осигуряване 

 до 15 октомври внасяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък от данъчно задължените 

лица, формирали данъчна печалба за предходната година. 

 До 30 ноември плащане на четвъртата вноска от данък върху недвижимите имоти - чл. 28, ал. 1 на Закон 

за местните данъци и такси 
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